
ESQUENTA
REDAÇÃO NO ENEM



COMPETÊNCIA QUE O ALUNO DEVE TER



CONVENÇÕES DA 
ESCRITA

ACENTUAÇÃO, ORTOGRAFIA, SEPARAÇÃO 
SILÁBICA, USO DO HÍFEN E EMPREGO DE 
MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS.

GRAMATICAIS
CONCORDÂNCIA VERBAL, CONCORDÂNCIA 
NOMINAL, PLURAL E SINGULAR DAS 
PALAVRAS, REGÊNCIA NOMINAL E COLOCAÇÃO 
PRONOMINAL

ESCOLHA DE 
REGISTROS

NÃO PODE HAVER MARCA DE ORALIDADE E 
NEM REGIONALISMOS/GÍRIAS

ESCOLHA DE 
PALAVRAS

SENTIDO CORRETO DAS PALAVRAS NO 
CONTEXTO



GRAFIA ACENTUAÇÃO CRASE CONCORDÂNCIA
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X 

INDUSTRIAL

RELATIVO A
+ 

A PESSOA
=
À

A MAIOR PARTE
É

FEZ
QUIS

CONS-CI-ÊN-CIA SOCIOPOLÍTICO
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QUER
DESEJA

A PARTIR...

SEMPRE EM
ÀS VEZES
À NOITE

ÀS VESPERAS

É NECESSÁRIA A 
RETOMADA 







O aluno define o que é democracia, define o que é 

solidariedade, define o que seja arte. 

• informações, citações ou fatos e/ou referências a 

Áreas do Conhecimento, tais como:

• fatos ou períodos históricos reconhecidos;

• referência a nomes de autores, filósofos, poetas,

livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, etc.;



Referência a Áreas do Conhecimento e/ou seus profissionais,

como Sociologia/sociólogos, Filosofia/filósofos,

Literatura/escritores/poetas/autores, Educação/educadores,

Medicina/médicos, Linguística/linguistas etc.;

Referência a estudos e/ou pesquisas;

Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens 

etc., desde que conhecidos;

Referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes

sociais, mídia, jornais (O Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha

de S. Paulo etc.)



CASO 1

A exemplo de tal situação, o presidente da maior

potência mundial, Donald Trump, afirmou que

todos os problemas dos Estados Unidos está

enfrentando por causa da pandemia, é culpa do

“vírus chinês”.

- De onde o aluno extraiu a declaração de Trump?



CASO 2

De acordo com o político Marcus Vinícius, investir nas crianças é investir no 

futuro. 

- Esse político é atual ou de outra época. Se atual, a qual partido pertence?

- De onde a informação foi extraída? 



CASO 3

... sendo exemplo disso o grande preconceito dos

estadunidenses contra islâmicos depois dos atentados

terroristas de 11 de setembro às Torres Gêmeas.

- Esse conhecimento vem de qual fonte? Foi em um livro,

em um filme, em uma aula de geopolítica de onde o aluno

obteve esse conhecimento?















TEXTO 1

Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os

indivíduos o direito à ... (EIXO SOCIAL: Saúde, Educação, Segurança, Transporte...) e ao bem-estar

social. Conquanto, (Tema delimitado) impossibilita que essa parcela da população desfrute desse

direito universal na prática. Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para

que uma sociedade integrada seja alcançada.

A educação é o fator principal no desenvolvimento de um País. Hodiernamente, ocupando a nona

posição na economia mundial, seria racional acreditar que o Brasil possui um sistema público de

ensino eficiente. Contudo, a realidade é justamente o oposto e o resultado desse contraste é

claramente refletido no (Problema). Segundo (Alusão do Cotidiano). Diante do exposto,

(Aprofundamento do argumento).

Faz-se mister, ainda, salientar o (Argumento 2) como impulsionador do (Problema). De acordo com

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é

a característica da "modernidade liquida" vivida no século XXI. Diante de tal contexto,

(Aprofundamento do Argumento 2).

Infere-se, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de políticas que visem à

construção de um mundo melhor. Dessa maneira, urge que... (Solução)... Dessa forma, o Brasil

poderia superar o (Problema).



Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o
direito à EIXO SOCIAL (Saúde, Educação, Segurança,
Transporte...) e ao bem-estar social. Conquanto, (Tema
delimitado) impossibilita que essa parcela da
população desfrute desse direito universal na prática.
Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados
de imediato para que uma sociedade integrada seja
alcançada.

Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração dos

Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o

direito à Educação, Saúde, Segurança e ao bem-estar

social. Conquanto, a democracia do contato ao cinema

no Brasil, impossibilita que essa parcela da população

desfrute desse direito universal na prática. Nessa

perspectiva, esses desafios devem ser superados de

imediato, para que uma sociedade integrada seja

alcançada.



A educação é o fator principal no desenvolvimento de um País.
Hodiernamente, ocupando a nona posição na economia mundial,
seria racional acreditar que o Brasil possui um sistema público de
ensino eficiente. Contudo, a realidade é justamente o oposto e o
resultado desse contraste é claramente refletido no (Problema).
Segundo (Alusão do Cotidiano). Diante do exposto,
(Aprofundamento do argumento).

A educação é o fator principal no desenvolvimento de um

País. Hodiernamente, ocupando a nona posição na economia

mundial, seria racional acreditar que o Brasil possui um

sistema público de ensino eficiente. Contudo, a realidade é

justamente o oposto o resultado desse contraste é claramente

refletido na aceleração do centro urbano, poucos

investimentos na infraestrutura e a baixa capitalização das

empresas exibidas. Estima-se, que 120 milhões de pessoas

passaram a viver nas cidades. Diante do exposto foram

beneficiadas as áreas de grande rendas nos centros urbanos.



Faz-se mister, ainda, salientar o (Argumento 2) como impulsionador do

(Problema). De acordo com Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de

solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é a característica da

"modernidade liquida" vivida no século XXI. Diante de tal contexto,

(Aprofundamento do Argumento 2).

Faz-se, mister, salientar que o grande acesso ao cinema nas grandes

metrópolis é o impulsionador na diminuição das periferias urbanas. De

acordo com Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas

relações sociais, políticas e econômicas é a característica da “modernidade

líquida” vivida no século 21. Diante de tal contexto, as cidades mais

desenvolvidas acaba se tornando alvo centralizado na economia do país, já

as menos desenvolvidas é menos atenciosa.



Infere-se, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de
políticas que visem à construção de um mundo melhor. Dessa maneira, urge
que... (Solução)... Dessa forma, o Brasil poderia superar o (Problema).

Infere-se, portanto, que ainda há entraves na solidificação de políticas que

visem a construção de um mundo melhor. Dessa maneira, urge que, o governo

em parceria com o Ministério da Educação, financie projetos educacionais nas

escolas, através de campanhas publicitárias e rodas de conversas, fornecendo

melhorias nos investimentos. “Cinematógrapho” nas urbanizações pequenas e

médias de interior, evitando futuras retrocedências.





Segundo informações divulgadas pelo site Uol, uma pesquisa feita pelo

Instituto Brasileiro de geografia e Estatística revela que 80% das

residências brasileiras têm acesso à internet. Esse crescimento está

relacionado à maior difusão de smartphones entre a população, uma vez

que esse aparelho é o principal meio de acesso à internet ao país. Diante

dessa popularização, é evidente que as dinâmicas sociais, em diversos

aspectos, têm se adaptado a essa realidade. Nesse contexto, o e-

commerce brasileiro tem expandido seu mercado consumidor e tal

crescimento tem efeitos positivos para a economia do país, pois gera a

possibilidade de empreender com menos gastos e possibilita maior

rotatividade econômica, devido aos preços, gentilmente, mais acessíveis

de produtos.



Nesse sentido, o comércio eletrônico apresenta vantagens para

pequenos e médios empreendedores, bem como para aqueles que

desejam começar nesse ramo, visto que na maioria das vezes, os

gastos são menores em relação aos do comércio físico, o qual

apresenta despesas como contas de luz e aluguel do imóvel. Isto

posto, cabe destacar a abordagem do filme nacional “Trabalhar

cansa”, em que a personagem principal abre um estabelecimento e

logo encontra adversidades como infiltrações no imóvel alugado e o

afastamento de sua filha, em virtude da nova rotina. Desse modo,

nota-se que tais empecilhos são menos prováveis de ocorrerem

quando o comércio é virtual, pois, muitas vezes, pode ser entregue

em casa e de acordo com a disponibilidade de horários do

proprietário.



Além disso, a menor probabilidade de gastos com

funcionários e contas para manter o comércio, em

muitas casos, reduz o custo do produto e aumenta as

chances de compra, o que desenvolveria a economia

nacional. Outrossim, a Lei do E-commerce, em vigor

desde 2013 consolida os direitos do consumidor desse

segmento, tais como a possibilidade de trocas em até 7

dias e a devolução em casos de vícios e avarias e

incentivam ainda, mais seu crescimento.



Logo, é obrigação dos coordenadores do Programa de Proteção e

Defesa do Consumidor (Procon) assegurar aos consumidores os direitos

previstos na lei, por meio da aplicação de penalidades, como muitas

àqueles que violem as garantias dos compradores, a fim de conferir

maior visibilidade a esse negócio e por conseguinte expandir a

demanda de tais negociações. Soma-se a isso, que o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) incentive a expansão

desse setor, por meio da facilitação de linhas de crédito para pessoas

que desejem investir nesse setor, com o intuito de impulsionar o

segmento e torná-lo acessível às diversas classes sócias. Essas medidas

terão como efeito social a melhoria da situação econômica do pais e a

inclusão de novos empreendedores e consumidores de diferentes

condições nesse setor.



1º PARÁGRAFO 1º PERÍODO: TEMA

2º PERÍODO: PROBLEMATIZAÇÃO

3º PERÍODO: TESE

2º PARÁGRAFO ELEMENTO COESIVO

1º PERÍODO: TÓPICO FRASAL

2º PERÍODO: RECURSO ARGUMENTATIVO

3º PERÍODO: REFLEXÃO OU ANÁLISE DAS IDEIAS COLOCADAS

3º PARÁGRAFO IDEM

CONCLUSÃO ELEMENTO COESIVO

PROPOSTA INTERVENTIVA (UMA OU DUAS)

AGENTE - QUER VAI AGIR

AÇÃO – O QUE SERÁ FEITO

MEIO – COMO SERÁ FEITA A AÇÃO

EFEITO – QUAL A CONSEQUÊNCIA DA AÇÃO

+



Acesse o site: www.suzanaluz.com.br

•

INSTAGRAM

@suzanaluzredacao
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• YOUTUBE 
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